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FILMETS Badalona Film Festival 
 

Del 22 al 31 d’octubre de 2021 
 

 
 
 
 
ESPAIS DEL FESTIVAL FILMETS 2021 
 
 
En la seva 47a edició, el Festival FILMETS, produït i organitzat per Badalona 
Comunicació SA, tindrà lloc en quatre espais: 
 
 
Teatre Zorrilla de Badalona 
Sessions de cinema diàries. 
 
Divendres 22 d’octubre a les 20 hores 
Dissabte 23 d’octubre a les 12 h, 17 h i 20.30 h. 
Diumenge 24 d’octubre 12 h (públic familiar i infantil), 17 h i 20 h 
Dilluns 25 d’octubre a les 16.30 h 
Dimarts 26 d’octubre  a les 17 h 
Dimecres 27 d’octubre a les 17 h 
Dijous 28 d’octubre a les 19 h 
Divendres 29 d’octubre a les 19 h 
Dissabte 30 d’octubre a les 22 h (Gala cloenda i lliurament de premis NIT DE LES 
VENUS) 
Diumenge 31 d’octubre a les 18 h 
 
 
 
Institut français de Barcelona – Sala de Cinema  
 
Dissabte 23 d’octubre a les 11 h (públic familiar i infantil) 
Dimarts 26 d’octubre a les 19.30 h  
Dimecres 27 d’octubre a les 19.30 h 
Dijous 11 de novembre a les 19.30 h (Palmarès FILMETS 2021) 
 
 

 
MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE - PREVENCIÓ COVID19 
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Cinemes Can Castellet de Sant Boi de Llobregat 
 
Diumenge 24 d’octubre a les 12 h (públic familiar i infantil) 
Dimecres 27 d’octubre a les 20.30 h 
Dijous 28 d’octubre a les 19 i 20.30 h 
Divendres 29 d’octubre a les 19 i 20.30 h 
Dijous 4 de novembre a les 20.30 hores (Palmarès FILMES 2021) 
 
 
Sala d’actes Hospital Germans Trias  
Del 22 al 31 d’octubre sessions a la Sala d’Actes 
 
 
Centre Cultural El Carme  
Sessions professionals 
 
Divendres 22 d’octubre a les 11 hores 
Dimarts 26 d’octubre a les 10 hores 
Dijous 28 d’octubre a les 10.30 hores i a les 16.30 hores 
Divendres 29 d’octubre a les 10.30 hores i a les 16.30 hores 
  
 
 

MESURES QUE S’APLICARAN A CADA ESPAI 
 
 

TEATRE ZORRILLA 
 

El Teatre Zorrilla és un dels Teatres Municipals de Badalona. És la seu principal del festival. 
L’empresa Badalona Cultura disposa del protocol covid aprovat per protecció civil i informat   
a les autoritats competents, i que tant els seus treballadors com l’equip organitzatiu del 
festival es regiran i aplicaran. 
Els teatres de Badalona Cultura compten amb l’etiqueta cens de cultura responsable de la 
Generalitat de Catalunya (decret llei 44/2020). 
El Festival FILMETS utilitzarà els següents espais: taquilla (externa, els dia de la sessió 
inaugural i cloenda del festival), vestíbul, teatre (platea, primer i segon pis), Sala 
d’assaig (planta 1 i 2),  i els serveis ubicats a cada planta del teatre.  
 
Públic: 
Sala: 450 localitats 
El Festival utilitzarà segons les normes que dicti el Procicat el 50% (225 localitats) o el 
70% (315 localitats). 
 
 
MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19 
Badalona Cultura té els seus propis protocols, que FILMETS aplicarà:  
https://www.badalonacultura.cat/transparencia/pla-de-contingencia/ 
 
Mascareta obligatòria a tot el recinte 
Ús de gel hidroalcohòlic 
Distància 1.5m 
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Venda d’entrades: 
S'utilitzarà el sistema habitual de Badalona Cultura pel que fa a les entrades: butaques 
pre-assignades amb aïllament lateral (una butaca buida  a cada costat) i bombolles d'un 
màxim de 6 persones. 
Venda d’entrades online (es promourà aquest sistema per evitar cues i contacte directe). 
El dia de la sessió inaugural i de cloenda del festival la taquilla estarà oberta per 
resoldre incidències per la singularitat de les sessions. Hi haurà una persona a taquilla.  
Gel hidroalcohòlic per a ús exclusiu a la taquilla. 
 
 
Senyalització: 
L’accés al Teatre Zorril la disposa de tres entrades (platea, primer i segon pis) separades 
per catenàries i delimitades per espais, amb la funcionalitat de disminuir la concentració 
dels espectadors en l’entrada i sortida a l’equipament. A cada entrada els espectadors 
disposen la informació de la Covid i recomanacions així com dosificadors  gel 
hidroalcohòlic. El personal d’atenció al públic vetllarà perquè els espectadors respectin 
les mesures sanitàries vigents en cada moment (mascareta, desinfecció amb gel i 
distància de seguretat). Per a la sortida esglaonada s’anuncia per megafonia i el 
personal de sala indica per trams la sortida del públic a través de diferents 
accessos.  
 
Cartelleria: 
 
1 cartell a la taquilla amb les normes i recomanacions per accedir al cinema. 
1 cartell roll up gran al vestíbul i a cada accés del cinema amb les normes i recomanacions. 
1 cartell per senyalitzar bé els lavabos i explicar que cal entrar d’un en un. 
1 cartell als lavabos per mostrar com s’han de rentar bé les mans. 
 
El Teatre Zorrilla disposa de tres entrades i sortides per al públic perfectament senyalitzades i amb 
vigilància per part del personal del teatre per tal d’assegurar que es compleixen les mesures 
sanitària aprovades per al Procicat. 
 
 
Neteja i gel hidroalcohòlic: 
 
Neteja i desinfecció de les sales, vestíbul, lavabos abans i després de cada sessió, per 
l’empresa contractada que fa el servei de neteja i desinfecció al teatre.  
 
 
 
Cada cop que finalitzi una sessió: 
S'obriran les portes per ventilar la sala durant un període de 15 minuts creant corrents 
d’aire. 
La taquilla i taules de l'equip es netejaran amb continuïtat.   
Les portes del vestíbul es mantindran obertes per a una bona ventilació. 
Les papereres tindran tapa i pedal. 
 
Gel hidroalcohòlic per al públic: 
En un suport fix (que s'acciona amb el peu) a cadascuna de les entrades del teatre, en 
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el cas de les sessions infantils i familiars , els voluntaris posaran el gel directament a la 
mà dels espectadors, per agilitzar l'entrada. Tot i que totes les entrades disposen de 
gel hidrològic que s’acciona amb el peu. Per als parlaments a l'escenari, quan hagin 
d’intervenir diverses persones en una mateixa sessió Nit (presentadors, director, 
representants institucionals...), cada persona tindrà un micròfon amb funda de 
protecció a l’espuma del mateix, que serà desinfectat per part dels tècnics abans i 
després del seu ús. 
 
Equip organitzador: 
Oficina 
L’equip del festival arribarà una hora abans de cada sessió al Teatre Zorrilla, seu 
principal i on estarà ubicat el centre de producció, i finalitzarà un cop a acabada la 
sessió.  
Les sales on estaran els equips de treball disposen de ventilació i espai suficient per 
encabir segons la normativa:  
 
1 taula: 4 persones equip de producció 
1 taula: 3 persones equip de comunicació, fotografia i vídeo 
 
Les taules mesuren 2m x 0,80 m. 
Dues persones es col·loquen en un costat i la tercera al costat oposat (punt intermedi). 
 
 
 
Treballadors Teatre Zorrilla 
Durant les sessions, hi ha els següents treballadors al teatre: De B_C: 1 cap de sala, 
3 suport acomodador 
1 tècnic  
1 taquilla -2 sessions especials  
 
2 de suport tècnic 
Matí: 2 voluntaris de protocol a l’entrada exterior per informació 
Tarda: 2 voluntaris de protocol a l’entrada exterior informació. 
 
 
El responsable de sala i d’atenció al públic  obren i tanquen les portes de la sala i 
revisen les entrades. 
Tot  l ’equip i voluntaris duran mascareta FFP2. 
Per a tot l’equip hi haurà mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic als espais reservats 
per a l’organització. 
 
Les votacions dels films per part del públic també es faran digitalment a través d’un 
codi QR, ubicat en les diferents entrades. 
 
 
Informació del Festival i atenció al públic al hall 
El vestíbul disposa d’una barra (antiga barra de bar) 
Es tracta d’una barra ubicada a l’entrada al fons del vestíbul que permet si fos 
necessari donar la informació als directors participants que vinguin al festival a 
presentar la seva pel·lícula.  
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A la barra estarà ubicat també un gel hidroalcohòlic i és atès per una persona de 
l’equip respectant en tot moment les mesures de seguretat. 
 
 

INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA 
 
 
El teatre IFB utilitzarà els següents espais: taquilla (externa, els dia de cada sessió), 
vestíbul, teatre, i els serveis ubicats a cada planta del vestíbul.  
 
Públic: 
Sala:  260 localitats 
El Festival utilitzarà segons les normes que dicti el Procitat el 50% (130 localitats) o el 
70% (182 localitats). 
 

 
MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19 
 
Mascareta obligatòria a tot el recinte 
Ús de gel hidroalcohòlic 
Distància 1.5m 
 
Venda d’entrades: 
S'utilitzarà el sistema habitual del Institut français pel que fa a les entrades: butaques 
pre-assignades amb aïllament lateral (una butaca buida  a cada costat) i bombolles d'un 
màxim de 6 persones. 
Venda d’entrades online (es promourà aquest sistema per evitar cues i contacte directe). 
Els dies de las sessions del festival la taquilla estarà oberta per resoldre incidències 
per la singularitat de les sessions. Hi haurà una persona a taquilla. Gel hidroalcohòlic 
per a ús exclusiu a la taquilla. 
 
 
Senyalització: 
L’accés al Institut français disposa de una entrada separades per catenàries i 
delimitades per espais, amb la funcionalitat de disminuir la concentració dels 
espectadors en l’entrada i sortida a l’equipament. A cada entrada els espectadors 
disposen la informació de la Covid i recomanacions així com dosificadors  gel 
hidroalcohòlic. El personal d’atenció al públic vetllarà perquè els espectadors respectin 
les mesures sanitàries vigents en cada moment ( mascareta, desinfecció amb gel i 
distància de seguretat). Per a la sortida esglaonada s’anuncia per megafonia i el 
personal de sala indica per trams la sortida del públic a través de diferents 
accessos.  
 
Cartelleria: 
 
1 cartell a la taquilla amb les normes i recomanacions per accedir al cinema. 
1 cartell roll up gran al vestíbul i a cada accés del cinema amb les normes i recomanacions. 
1 cartell per senyalitzar bé els lavabos i explicar que cal entrar d’un en un. 
1 cartell als lavabos per mostrar com s’han de rentar bé les mans. 
 



6 

 
Neteja i gel hidroalcohòlic: 
 
Neteja i desinfecció de les sales, vestíbul, lavabos abans i després de cada sessió, per 
l’empresa contractada que fa el servei de neteja i desinfecció al teatre.  
 
 
Cada cop que finalitzi una sessió: 
S'obriran les portes per ventilar la sala durant un període de 15 minuts creant corrents 
d’aire. 
La taquilla i taules de l'equip es netejaran amb continuïtat.  
Les portes del vestíbul es mantindran obertes per a una bona ventilació. 
Les papereres tindran tapa i pedal. 
 
Gel hidroalcohòlic per al públic: 
En un suport fix (que s'acciona amb el peu) a cadascuna de les entrades del teatre, en 
el cas de les sessions infantils i familiars , els voluntaris posaran el gel directament a la  
mà dels espectadors, per agilitzar l'entrada. Tot i que totes les entrades disposen de 
gel hidrològic que s’acciona amb el peu. Per als parlaments a l'escenari, quan hagin 
d'intervenir diverses persones en una mateixa sessió Nit (presentadors, director, 
representants institucionals...), cada persona tindrà un micròfon amb funda de 
protecció a l’espuma del mateix, que serà desinfectat per part dels tècnics abans i 
després del seu ús. 
 
 
 
 
Equip organitzador: 
Oficina 
L’equip del festival arribarà una hora abans de cada sessió al Teatre Institut français, 
seu principal i on estarà ubicat el centre de producció, i finalitzarà un cop a acabada la 
sessió.  
Les sales on estaran els equips de treball disposen de ventilació i espai suficient per 
encabir segons la normativa:  
 
1 taula: 4 persones equip de producció 
1 taula: 3 persones equip de comunicació, fotografia i vídeo 
 
 
 
Treballadors Teatre Institut français 
Durant les sessions, hi ha els següents treballadors al teatre: 
1 cap de sala 
1 suport acomodador 
1 tècnic  
1 taquilla (1 persona) 
 
El responsable de sala i d’atenció al públic  obren i tanquen les portes de la sala i 
revisen les entrades. 
Tot  l ’equip i voluntaris duran mascareta FFP2. 
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Per a tot l’equip hi haurà mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic als espais reservats 
per a l’organització. 
 
 
 
Informació del Festival i atenció al públic al hall 
El vestíbul disposa d’una recepció. 
Es tracta d’una barra ubicada a l’entrada al fons del vestíbul que permet si fos 
necessari donar la informació als directors participants que vinguin al festival a 
presentar la seva pel·lícula.  
A la barra estarà ubicat també gel hidroalcohòlic i serà atès per una persona de l’equip 
respectant en tot moment les mesures de seguretat. 
 
 
 

CINEMES CAN CASTELLET SANT BOI LLOBREGAT 
 

 
Mascareta obligatòria a tot el recinte 
Ús de gel hidroalcohòlic 
Distància 1.5m 
 
Senyalització: 

L’accés al cinema disposa de una entrada, marcada amb cintes i f letxes, els espectadors 
disposen la informació de la Covid amb pòsters informatius i recomanacions així com 
dosificadors  gel hidroalcohòlic. El personal d’atenció al públic vetllarà perquè els 
espectadors respectin les mesures sanitàries vigents en cada moment (mascareta, 
desinfecció amb gel i distància de seguretat) durant les projeccions es recorda amb un 
tràiler que es projecta fent recordatori de totes les normes Covid. Per a la sortida 
esglaonada i el indicador amb fletxa et marcant el recorregut per trams la sortida del 
públic a través de accés.  

 

Cartelleria: 
1 cartell a la taquilla amb les normes i recomanacions per accedir al cinema.  
1 cartell roll up gran al vestíbul i cada accés del cinema amb les normes i 
recomanacions. 
1 cartell per senyalitzar bé els lavabos i explicar que cal entrar d’un en un.  
1 cartell als lavabos per mostrar com s'han de rentar bé les mans. 
1 Cartell zona cua 
1 Cartell passadís  

 

El Cinemes Can Castellet disposa de dues entrades i  una sortides per al públic perfectament 
senyalitzades i amb vigilància per part del personal del cinema per tal d’assegurar que es 
compleixen les mesures sanitària aprovades per al Procicat. 
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Neteja i gel hidroalcohòlic: 
 

Neteja i desinfecció de les sales, vestíbul, lavabos abans i després de cada sessió, per 
l’empresa contractada que fa el servei de neteja i desinfecció al teatre.  
 
 

Cada cop que finalitzi una sessió: 

S'obriran les portes per ventilar la sala durant un període de 15 minuts creant corrents 
d’aire. 

La taquilla i taules de l'equip es netejaran amb continuïtat   

Les portes del vestíbul es mantindran obertes per a una bona ventilació. 

Les papereres tindran tapa i pedal. 

 

Gel hidroalcohòlic per al públic: 
En un suport fix (que s'acciona automàticament) a cadascuna de les entrades del 
cinema. Per als parlaments a l'escenari, quan hagin d'intervenir diverses persones en 
una mateixa sessió Nit (presentadors, director, representants institucionals...), cada 
persona tindrà un micròfon amb funda de protecció a l’espuma del mateix, que serà 
desinfectat per part dels tècnics abans i després del seu ús. 

 
Aforament: 
Sala 1: 100 espectadors (actualment es permet el 70%) 
 
 

 
CENTRE CULTURAL EL CARME 

 
 
Mascareta obligatòria a tot el recinte 
Ús de gel hidroalcohòlic 
Distància 1.5 m 
 
Senyalització: El Centre Cultural El Carme disposarà de senyalització per a l’entrada dels 
convidats a les sessions professionals. La sala ubicada a la 4art planta Sala Polivalent on 
es desenvoluparan les activitats s’accedeix per escala o bé per ascensor, màxim grup 
bombolla de 2 persones. Aforament màxim de la sala 40 persones. 
 
Cartelleria: Entrada recinte amb normes i recomanacions. 
Cartelleria: Lavabo al costat de la sala Polivalent amb normes i recomanacions. 
 
El Centre Cultural El Carme disposa de la sala exterior amb ventilació natural. 
 
Neteja i desinfecció després de cadascuna de les sessions, tant a la sala com als lavabos i 
recepció. 
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HOSPITAL GERMANS TRIAS 
 
Protocol Covid-19 a la sala d’actes de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Les projeccions 
seran per a professionals que ja estant al centre sanitari. Aforament 50% d’ocupació 115 
places presencials Mesures durant les projeccions Ús obligatori de mascareta 1,5 m de 
distància interpersonal Renovació d’aire sense recirculació amb 120 l/segon/persona. 
  
 
 
COMUNICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE DEL FESTIVAL 
FILMETS  2021 
 
Les mesures que el festival compartirà amb diferents eines de comunicació son: Abans de 
venir al Festival FILMETS. 
 
Compra online les teves entrades per a les sessions al teatre Zorrilla, Cinemes Can 
Castellet, Institut français de Barcelona, les activitats professionals FILMETS Pro a la 
pàgina web del festival: www.festivalfilmets.cat 
 
Així evitarem cues al cinema i l’intercanvi d’entrades i diners. 
 
Si tens algun símptoma compatible amb la COVID-19 (tos, estat febril, diarrea, pes al pit, 
problemes per respirar), evita venir als espais del festival i posa’t en contacte amb els 
serveis sanitaris. 
 
Durant el Festival: 
 
Has de dur mascareta per accedir i durant tota la sessió a tots els espais del Festival 
FILMETS. 
 
Cal que mantinguis 1,5m mínim de distància amb la resta d'espectadors, dins  els 
recintes i sempre que facis cua: per entrar al teatre i al cinema. o per utilitzar els wc. 
 
Neteja’t les mans sovint amb el gel hidroalcohòlic que trobaràs a tots els espais del 
festival. 

Utilitza els lavabos dels diferents espais del festival només si és indispensable. 
 
Si has d'estossegar o esternudar, cobreix-te la boca amb  la part interna del colze, no 
amb la mà. 

Si un cop dins el recinte del Festival FILMETS et trobes malament o tens algun 
símptoma de la COVID-19, posa’t en contacte de seguida amb una persona de 
l’organització. 
 
Durant la 47a edició de FILMETS Badalona Film Festival, s’intensificarà la neteja i 
desinfecció de tots els recintes que acullen activitats del certamen. 
 
L’organització posa gel hidroalcohòlic a l’abast del públic en tots els espais del festival. 
 
Consulta la web del festival www.festivalfilmets.cat per llegir tota la informació 
actualitzada.  
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Eines de comunicació: 
 
Cartells especificant les mesures actualitzades a totes les seus del festival. Teatre 
Zorrilla, Institut français de Barcelona, Cinemes Can Castellet Sant Boi de Llobregat, i 
Hospital Germans Trias. 
Secretaria tècnica del festival permanent per atendre qualsevol consulta a través del Mail 
filmets@festivalfilmets.cat. 
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EQUIP ORGANITZADOR I VOLUNTARIS 
 
L'equip (contractat i voluntaris) disposarà del següent material de seguretat: 
 
Mascareta FILMETS FFP2 i mascaretes FFP 2 (per recanvis) 
Guants 
Gel hidroalcohòlic 
Espais de desinfecció ràpida per taules, cadires i mànecs de porta. 
Draps i paper d'un sol ús. 
 
 
Es farà una reunió informativa sobre les mesures de prevenció amb tots els membres 
de l'equip, abans de començar el festival. 
 
 

RESPONSABILITAT DELS PROVEÏDORS DEL FESTIVAL FILMETS  2021 
 
Se sol·licitarà a les empreses i/o proveïdors de material, equips i vehicles, declaració 
responsable o Certificat que han estat adequadament desinfectats i que s'han pres 
totes les mesures de seguretat que estableix la mateixa Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, i de conformitat amb els protocols de neteja establerts per a cada cas i 
determinat per les autoritats sanitàries. 
 
La declaració responsable es demanarà a: 
Els espais on realitzem activitats 
Els proveïdors de material tècnic 
Els concessionari que ens deixa el cotxe oficial 
 
 
 

Mesures prevenció COVID-19 vigents a Catalunya: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


